
et ene na het andere

hotel opent in Amster-

dam. Met futuristische

slaap-pods of jaren -

zeventigkamers met

draaitafel en gaskachel.

Maar het meest Amster-

damse hotel blijft toch wel het Lloyd Hotel aan het IJ.

Onlangs gerenoveerd, maar nog altijd gericht op alle

soorten gasten: van arme kunstenaar tot zakentycoon.

Het kasteelachtige gebouw van baksteen, een rijks -

monument, opende in 1921 als landverhuizershotel van

 rederij Koninklijke Hollandsche Lloyd. Daarna: vluchte-

lingenopvang, gevangenis, kunstenaarsplek en uitein-

delijk hotel. Die geschiedenis is te zien op een expositie

in het trappenhuis en op een prachtige tekening van

kunstenaar Jan Rothuizen bij de lift.

Kamer 14 is een kelderruimte met erotische prints van

Bas Kosters en een condoomautomaat in de hal, kamer

422 is een zaal met een enorme wanddecoratie van wol,

maar zonder eigen badkamer. De ene kamer heeft een

zevenpersoonsbed, de andere een knusse bedstee. In

luxe suite 607 hangt een schommel naast het vrij-

staande bad.

Al vijftien jaar trouwens. De renovatie voegde vooral

comfort toe. Het restaurant is intiemer geworden, met

halfronde eetbankjes van blauw leer, blank houten

 lambrisering en booglampen. Twee derde van de 117

kamers kreeg een airco. De firma Auping mocht weer

bedden leveren – doen ze al sinds de opening.

’s Ochtends bij het ontbijt blijkt het sympathieke con-

cept nog steeds te werken: brakke backpackers, Azia -

tische zakenlui, Nederlandse gasten op cursus en een

morsige grijsaard die de krant leest. Net Amsterdam. 

Van € 50 to € 500 per nacht. lloyd.nl

tekst NOËL  VAN BEMMEL

Meer bijzondere hotels: volkskrant.nl/hotels

Avontuurschaatsen
■ Carolien Hunneman: ‘Het mooiste

om te doen in Finland is toerschaat-

sen. Je weg zoeken over bevroren

meren en watertjes. Prikstokken en

ijspriemen mee, een reddingslijn en

droge kleren in de rugzak. Het kan ge-

vaarlijk zijn, ik zou altijd met een gids

gaan. Je leert pas na jaren het ijs

‘lezen’. Maar wat kan toerschaatsen

toch geweldig zijn. Het geluid van de

slagen over een vlakke, eindeloze ijs-

vloer. Soms gaan we van eiland naar

eiland en maken we aan land een

vuurtje om worst op te grillen.’

Toerschaatsvereniging Suomen

 Retkiluistelijat 

Zomer in de archipel
■ ‘Turku is een gezellige kuststad, niet

ver van de Helsinki. Het ligt aan een

indrukwekkende archipel van duizen-

den grote en kleine eilanden. Ik vind

vooral de Turku Archipelago Ring

Road geweldig. Dat is de auto- en

fietsweg die langs verschillende eilan-

den loopt. We zijn hier vaak geweest.

In de winter is het er mooi, maar in de

zomer is het fantastisch. Dan wordt

overal gezwommen en gezeild en zijn

alle cafés open. Heerlijk om ergens

zalmsoep te eten. Onze favoriete zaak

is Hyppeis Värdshus, een hotel en res-

taurant aan het water.’

Hyppeis Värdshus, Hyppeisvägen

540, Houtskari

Tampere
■ ‘De derde stad van Finland, Tam-

pere, de klemtoon op de ‘tam’, is een

leuke verrassende stad met een nog

zichtbaar industrieel verleden. Er is

een waterkrachtcentrale midden in de

stad. Tampere hee ook prachtige

meren vlakbij. En het Moominmuseum

is hier. Ken je de Moomins niet? Ik

eerst ook niet. Dat zijn de nijlpaardach-

tige stripfiguren van Tove Jansson die

in Finland heel geliefd zijn en wereld-

beroemd, behalve in Nederland mis-

schien.’

Moomin Museum, Tampere Hall,

 Yliopistonkatu 54 Tampere

Zandstranden van Fäboda
■ ‘We hebben veel door het land ge-

reisd en ik vond de door naaldbossen

en rotsformaties afgeschermde zand-

stranden van Fäboda bij Jakobstad de

mooiste Finse stranden die ik heb ge-

zien. Een verrassend gave plek. In de

winter is het er net zo bijzonder als in

de zomer, als er ijsschotsen hoog opge-

stuwd op het strand liggen.’

jakobstad.fi

Het nationale uitzicht
■ ‘Bij Koli is een hoge rotskam die

 boven op een adembenemend uitzicht

biedt over een meer en de naaldbomen

in de verte. De Finnen zijn zo niet

commercieel en massatoerisme bestaat

nog niet, maar dit is voor Finland een

veelbezochte plek. We hebben hier een

keer gekampeerd. Dat je dan heel vroeg

opstaat en de kam opklimt en in de

schone ochtendlucht over het zonover-

goten meer kijkt. Magisch. Met recht

het meest Finse uitzicht.’

nationalparks.fi/kolinp

Kaneelbollen en worst
■ ‘Café Regatta, een rood tuinhuis aan

het water, is het hele jaar open en hee

de lekkerste kaneelbollen van Helsinki.

In deze tijd van het jaar is er ook glögi,

de Finse glühwein. Binnen is het super-

knus, buiten ligt altijd wel een worst op

het vuur. Een van de charmantste plek-

ken van de stad.’

Café Regatta, Merikannontie 8,

Helsinki
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Een hotel boeken is geen 
kunst, maar een bijzonder hotel

vinden, daar hebben onze
reisredacteuren zicht op. 

Lloyd Hotel in Amsterdam


